
أبرز العناوين
مســتجدات مشــروع االســتعداد للتجــارة 

اإللكترونيــة مــن الناحيــة التشــغيلية
األحداث المقبلة

المنطقــة  فــي  األعــزاء  الزمــاء 
العربيــة،

يســرنا أن نرســل إليكــم آخــر إصدار 
مــن رســالتنا اإلخبارية.

عناوين مسؤولي االتصال في 
المكتب الدولي:

hashim.elhaj@upu.int 
elmoctar.chadli@upu.int

hayet.kadi-hanifi@upu.int

مســتجدات مشــروع االســـتعداد للتجـــارة 
اإللكترونيــة مــــن الناحيــــة التشغيليــــة

معلومات عامـــة عـــن نتائـــج مشــــروع 
االسـتعداد للتجارة اإللكترونيـة من الناحية 

لتشغيلية ا

شــاركت ١٨ بلــداً، مــن أصــل ٢١ بلــداً مــن 
ــي مشــروع االســتعداد  ــة، ف ــة العربي المنطق
للتجــارة اإللكترونيــة مــن الناحيــة التشــغيلية 
ووضعــت خرائــط طريــق وخطــط عمــل 

معتمــدة للمشــروع.

ــي إصــاح  ــة ف ــت )الماضي  ووحدهــا الكوي
)ألســباب  واليمــن  والصومــال  القطــاع(، 
محــددة( لــم تشــارك فــي المشــروع. وكشــف 
ــل مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة  تحلي

ــي: بالمشــروع مــا يل

رات األداء الرئيسية مؤّشِ
األساس 
المرجعي 

المحدد في عام 
٢0١6

هدف عام 
٢0١7

هدف عام 
٢0١٨

هدف عام 
٢0١9

هدف عام 
٢0٢0

الوضع الفعلي 
في عام 
٢0٢0

فـي  المشـاركة  المعيَّنيـن(  )المسـتثمرين  البلـدان  عـدد 
األقـل( علـى  )األهـداف،  المنطقـة  فـي  ١٨١٨18١٨صفرالمشـروع 

عـدد البلـدان )المسـتثمرين المعيَّنيـن( التـي تسـتخدم نظـم 
فـي   )IPS Cloudو  IPS.POSTو  IPS( حديثـة  تتبـع 

األقـل( )األهـداف، علـى  المنطقـة 
5١٢١515١7

عـدد البلـدان )المسـتثمرين المعيَّنين( التي تسـتخدم نظم اإلقرارات 
المنطقـة  فـي   )CDS.POSTو  CDS( اإللكترونيـة  الجمركيـة 

)األهـداف، علـى األقل(
١١45صفر

عـدد البلـدان )المسـتثمرين المعيَّنيـن( التـي تتبـادل بيانـات 
EMSEVT )األهـداف، علـى  التتبـع باسـتخدام الرسـائل 3

األقل(
8١٢١515١7

عـدد البلـدان )المسـتثمرين المعيَّنيـن( التي تتبـادل اإلخطار 
الرسـائل  باسـتخدام  باإلرسـال  المسـبق  اإللكترونـي 
األقـل( علـى  )األهـداف،  المنطقـة  فـي   PREDES 2.1

8١٢١515١٨

عـدد البلـدان )المسـتثمرين المعيَّنيـن( التـي تتبـادل البيانـات 
الرسـائل  باسـتخدام  الطيـران  شـركات  مـع  اإللكترونيـة 

األقـل( علـى  )األهـداف،  المنطقـة  فـي   CARDIT 2.1
7١١١٢159

عدد البلدان )المسـتثمرين المعيَّنيـن( التي تتبادل المعلومات 
الرسـائل  باسـتخدام  البريدييـن  الشـركاء  مـع  الجمركيـة 

ITMATT فـي المنطقـة )األهـداف، علـى األقـل(

إرسال 
الرسائل 
ITMATT

1445٨

عدد البلدان )المسـتثمرين المعيَّنيـن( التي تتبادل المعلومات 
الرسـائل  باسـتخدام  البريدييـن  الشـركاء  مـع  الجمركيـة 

ITMATT فـي المنطقـة )األهـداف، علـى األقـل(

استام 
الرسائل 
ITMATT

1445١0

أنشطة االتحاد البريدي العالمي في مجال التعاون من أجل التنمية في المنطقة العربية
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رات األداء الرئيسية مؤّشِ
األساس 
المرجعي 

المحدد في عام 
٢0١6

هدف عام 
٢0١7

هدف عام 
٢0١٨

هدف عام 
٢0١9

هدف عام 
٢0٢0

الوضع الفعلي 
في عام 
٢0٢0

نفـذت  التـي  المعيَّنيـن(  )المسـتثمرين  البلـدان  عـدد 
المرحلـة ١ مـن خطـة المنتجات المتكاملـة في المنطقة 

)األهـداف، علـى األقـل(
15١015١5

عـدد البلـدان )المسـتثمرين المعيَّنيـن( المشـاركة فـي 
وحـدة نظـام الرصـد العالمـي المتعلقـة بالبريـد الـوارد 
ووحـدة نظـام الرصد العالمي لقيـاس األداء من البداية 

إلـى النهايـة فـي المنطقـة )األهـداف، علـى األقل(

6٨9109

البلـدان )المسـتثمرين المعيَّنيـن( التـي حصلـت  عـدد 
علـى شـهادات اعتمـاد مـن االتحـاد البريـدي العالمـي 

فـي المنطقـة )األهـداف، علـى األقـل(
١١41صفر

األحداث المقبلة

حلقـة عمـل نهائيـة تنظـم عـن بُعـد 
بشـأن االستعداد للتجارة اإللكترونية 
مـن الناحيـة التشـغيلية فـي المنطقـة 

العربيـة )نوفمبـر ٢0٢0(.

تقييم عــن بُعـــد لما حققــــه كل من 
الجزائر، واألردن، وعمان، وقطر، 
والمملكة العربية السعودية، وتونس 

)من سبتمبر إلى أكتوبر ٢0٢0(.

ــى  ــة عل ــة إلكترونيــ دورة تدريبيـــ
ــد  ــة لموظفــي البري المحاســبة الدولي

فــي الكويــت )نوفمبــر ٢0٢0(.

لمساعدة  بُعد  عن  استشارية  مهمة 
لتجريب  نظام  وضع  على  المغرب 
األنشطة البريدية ورصدها )نوفمبر 

.)٢0٢0

مهمة استشاريـــة عـن بُعـــد بشــأن 
واألجـور  الدولـي  البريـدي  النظـام 
لفائـدة المسـتثمر المعيَّن فـي العراق 

)سـبتمبر ٢0٢0(.

في  العربية  المنطقة  برنامج  ويود 
االتحاد البريدي العالمي التعبير عن 
القطاع  بتطوير  المتواصل  التزامه 

البريدي في المنطقة.

أصــل ١0  مــن  ســبعة مؤشــرات  تحققــت 
ــة  ــق ثاث ــم تتحق ــا ل ــية، فيم ــرات رئيس مؤش
مؤشــرات رئيســية بعــد. وتجــدر اإلشــارة 
ــة  ــى نهاي ــذ حت ــد التنفي ــروع قي ــى أن المش إل

.٢0٢0 عــام 

ومؤشــرات األداء الرئيســية الثاثــة التــي لــم 
ــام ٢0٢0  ــا لع ــددة له ــداف المح ــق األه تتحق

بعــد هــي:

الذيـن  المعيَّنيـن  المسـتثمرين  عـدد   
مـع   CARDIT الرسـائل  يتبادلـون 
شـركات الطيـران: زاد عددهـم مـن 
سـبعة إلـى تسـعة مسـتثمرين معيَّنيـن 
أثناء تنفيذ المشـروع، مقارنة بالهدف 
معيَّنـاً.  مسـتثمراً   ١5 وهـو  المحـدد 
التـزام  إلـى  الوضـع  هـذا  ويعـزى 
العديـد مـن المسـتثمرين المعيَّنيـن في 
المنطقـة قانونـاً باالسـتعانة بشـركات 
أنهـا  رغـم  فقـط،  الوطنيـة  الطيـران 
ال تسـتطيع دائمـاً مـن الناحيـة التقنيـة 

تبـادل هـذا النـوع مـن الرسـائل.  

المعيَّنيـــــن  المســـــتثمرين  عــــــدد   
المشـاركين فـي وحـدة نظـام الرصـد 
سـتة  مـن  عددهـم  زاد  العالمـي: 
مسـتثمرين معيَّنيـن فـي عـام ٢006 
إلـى تسـعة مسـتثمرين معيَّنيـن اآلن، 
 ١0 وهـو  المحـدد  بالهـدف  مقارنـة 
مسـتثمرين معيَّنيـن. ويجـري العمـل 
أن  إال  الغايـة؛  هـذه  تحقيـق  علـى 
الذيـن  المعيَّنيـن  المسـتثمرين  بعـض 
اسـتخدموا نظـام قيـاس نوعية الخدمة 

هذا في السـابق أضحوا يشـككون في 
فعاليتـه وال يعتزمـون اسـتخدامه مرة 

أخـرى.

عـدد المسـتثمرين المعيَّنين الحاصلين   
البريـدي  االتحـاد  شـهادات  علـى 
العالمـي لاعتماد فـي مجال النوعية: 
ارتفـع عددهـم مـن صفـر فـي بدايـة 
واحـد  ن  معيَـّ مسـتثمر  إلـى  الـدورة 
حاصـل علـى شـهادة اعتمـاد ذهبيـة، 
وهـو لبنـان. وحدد الهـدف عند أربعة 
مسـتثمرين معيَّنيـن في نهايـة الدورة. 
المسـتثمرين  مـن  العديـد  ويسـتطيع 
المعيَّنيـن فـي المنطقـة الحصول على 
العالمـي  البريـدي  االتحـاد  شـهادات 
لاعتمـاد فـي مجـال النوعيـة، ومـن 
المرجـح أن يبلـغ أربعـة منهـم علـى 
)المغـرب،  الذهبـي  المسـتوى  األقـل 
وقطـر، والمملكـة العربية السـعودية، 

المتحـدة(.  العربيـة  واإلمـارات 

االســتعداد  مشــروع  أن  اعتبــار  ويمكــن 
ــة التشــغيلية  ــن الناحي ــة م للتجــارة اإللكتروني
قــد حقــق نجاحــاً باهــراً فــي المنطقــة العربيــة، 
نظــراً ألن ١9 بلــداً، مــن أصــل ٢١ بلــداً، 
أنشــطة  فــي  بفعاليــة  للمشــاركة  تســتعد 

اإللكترونيــة. المتاجــرة 

ــد  ــن بل ــاوت م ــتعداد يتف ــتوى االس إال أن مس
آلخــر، رهنــاً بمــا لــدى المســتثمرين المعيَّنيــن 

مــن وســائل وبالوضــع العــام فــي كل بلــد.
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